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Nieuwsbrief 2/2015
Beste judoka’s, Beste ouders,
Binnenkort start het nieuwe judoseizoen.
Daarom stuur ik deze brief om jullie al op de hoogte te brengen van een aantal activiteiten die er de
komende maanden aankomen.
Op dinsdag 18 augustus beginnen de trainingen van de seniors.
Net zoals vorig jaar gaan we in augustus op dinsdag om 19.30u eerst een uurtje lopen met fitometer
om onze algemene conditie te testen, gevolgd door een uurtje judo. Dus breng die dagen loopkledij
mee.
Op zondag 30 augustus in de namiddag geven we zoals alle jaren een demonstratie op de Beverse
feesten. Deze dingen zijn voor ons als club heel belangrijk, vooral in het kader van ledenwerving.
Daarom wordt jullie deelname ten zeerste op prijs gesteld.
We komen samen om 14.30u aan de feesttent.
Voor de seniors zijn de Provinciale kampioenschappen op zaterdag 10 oktober, de Regionale op
zaterdag 17 oktober en de Belgische op zaterdag 7 november de belangrijkste data om te noteren.
Oktober is al heel kort bij, dus zo vroeg mogelijk beginnen trainen is de boodschap.
En dan is er de Interclub.
De 1e dag is op zaterdag 14 november en de 2e dag op zaterdag 21 november.
De reeksindeling volgt later.
Als voorbereiding op de interclub organiseren we weer een trainingsweekend.
Dit jaar gaan we naar Blankenberge in het weekend van 24 en 25 oktober.
Niet alleen de judoka’s van de ploeg worden verwacht maar ook diegenen die al dan niet in functie
van competitie wensen deel te nemen. De verantwoordelijke voor de stage is Sven Heyndrickx.
Het programma en alle nodige informatie wordt nog meegedeeld.
Op dinsdag 8 september starten de trainingen voor de jeugd.
Zoals jullie waarschijnlijk wel weten heeft onze trainster Cecile Moenssens beslist om na 30 jaar te
stoppen met lesgeven.
Een beslissing die we natuurlijk betreuren, maar we moeten dit respecteren. We bedanken Cecile
nogmaals voor haar inzet en ze zal zeker niet definitief van de tatami verdwijnen.
Maar de jeugdtrainingen moeten natuurlijk doorgaan. Peter Braem is nog altijd de rots in de branding,
voor de vervanging van Cecile menen we dat we een goede oplossing hebben gevonden.
Op dinsdag zal Peter geassisteerd worden door Bart Geelen. Bart is licentiaat lichamelijke opvoeding
en is bovendien medewerker van de Vlaamse Judofederatie.
Op donderdag wordt Peter bijgestaan door Jürgen Van Molle. Jürgen is met judo begonnen in
Zwijndrecht maar is al jaren lid van KJC Beveren. Hij is onlangs bevorderd tot zwarte gordel.
We zijn ervan overtuigd dat Peter, Bart en Jürgen voor kwaliteit en continuïteit zullen zorgen op de
trainingen.
We kijken er al naar uit om iedereen zo vlug mogelijk terug te zien.
Je kunt mij altijd bereiken op mijn GSM indien er nog vragen zijn.
Tot binnenkort,
Franky De Moor
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